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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Berbagai variabel yang berkaitan dengan going concern sudah sering 

diteliti dan diuji terkait hubungannya dengan penerimaan opini audit. 

Perbedaan diantara berbagai penelitian tersebut sebagian besar terletak pada 

tahun, obyek penelitian dan variabel pengukuran yang bervariasi.  

Di Indonesia, penelitian mengenai going concern diantaranya 

dilakukan oleh (Lindarwati 2011) yang meneliti pengaruh tentang Going 

concern Terhadap Laporan Auditor Pada Perusahaan Food And Beverages 

yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pada penelitian ini variabel Going 

concern diproksikan dengan rasio-rasio perusahaan yaitu likuiditas, 

profitabilitas dan solvabilitas. Hasilnya adalah: 1) rasio likuiditas dengan 

menggunakan rasio lancar perusahaan tidak mempengaruhi pemberian opini 

auditor. 2) rasio profitabilitas tidak mempengaruhi pemberian opini auditor. 3) 

rasio solvabilitas tidak mempengaruh pemberian opini auditor.  

(Hani 2003) juga meneliti pengaruh going concern perusahaan yang 

digambarkan melalui rasio keuangan di perusahaan Perbankan yang terdaftar 

BEI. Rasio-rasio yang digunakan adalah Quick Ratio, Banking Ratio, Return 

on Assets, Interest Margin of Loans, Capital Ratio, dan Capital Adequacy 

Ratio. Temuannya mengindikasikan bahwa dari enam rasio yang digunakan 

hanya tiga rasio yang berpengaruh terhadap pemberian opini akuntan publik, 

ketiga rasio tersebut adalah Quick Ratio, Return On Assets, dan Interest 

Margin of Loans, sedangkan ketiga variabel lain tidak berpengaruh terhadap 

opini audit adalah Banking Ratio, Capital Ratio, dan Capital Adequacy Ratio.  

Kemudian penelitian yang dilakukan (Maraputra 2012) tentang 

Pengaruh Rasio Keuangan, Kualitas Auditor dan Mekanisme Corporate 

Governance terhadap Opini Audit. Rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini mengunakan rasio Return On Equity, Sales Growth, Debt to 

Equity dan Earning Per Share menghasilkan kesimpulan bahwa keempat rasio 

yang digunakan dalam penelitian berpengaruh dalam pemberian opini audit. 
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Penelitian yang selanjutnya adalah dari (Permadani 2011) yang 

melakukan penelitian yang menguji pengaruh going concern dengan proksi 

model Altman Z score terhadap penerimaan opini audit pada perusahaan 

pertambangan dan didapatkan hasil bahwa variabel going concern dengan 

proksi model Altman Z Score berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

opini auditor. Dua dari tiga peneliti tersebut memberikan hasil bahwa rasio 

keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kelangsungan usaha suatu 

perusahaan ada yang berpengaruh dan juga tidak berpengaruh terhadap 

laporan auditor kecuali untuk proksi model altman z score yang secara 

meyakinkan menunjukan hasil pengaruh signifkan pada laporan auditor 

 

B. Landasan Teori 

1. Going concern 

Menurut(Komalasari 2004), going concern adalah kelangsungan 

hidup suatu badan usaha, dengan adanya going concern maka suatu badan 

usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam 

jangka waktu yang panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu 

yang pendek. Asumsi going concern dapat dikatakan sebuah pendapat atau 

asumsi mengenai kemungkinan bahwa perusahaan tersebut mampu 

bertahan minimal 5 tahun yang akan datang. Menurut (Altman 1974) pada 

masalah going concern ada dua indikator yang menentukan, pertama 

(defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan 

memperoleh dana, serta masalah operasi yang meliputi kerugian operasi 

yang terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan 

operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. Kedua Audit 

report dengan modifikasi mengenai going concern mengindikasikan 

bahwa dalam penilaian auditor terdapat resiko perusahaan tidak dapat 

bertahan dalam bisnis 

Dalam PSA No. 30 membahas mengenai pertimbangan auditor atas 

kemampuan entitas dalam mempertahankan going concern pada paragraf 

2, yaitu: “auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 
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going concern dalam periode yang pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak 

tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Menurut (Arens 2015) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menimbulkan 

ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan, adalah: 

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal 

kerja. 

2. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada 

saat jatuh tempo dalam jangka pendek 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak 

diasuransikan seperti gempa bumi, banjir, dll. 

4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah 

terjadi dan dapat membahayakan berusahaan dalam beroperasi.  

Dalam menentukan opini audit terkait kelangsungan usaha sebuah 

perusahaan, auditor wajib memperhatikan dan mengevaluasi faktor 

keuangan dan non keuangan perusahaan agar pemberian opini audit tepat 

dan menggambarkan kondisi perusahaan. Menurut (Ikatan Akuntan 

Indonesia 2011), evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan ini 

meliputi (SPAP, 2011:341.2): 

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan 

satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu yang pantas, ia harus: 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang 

ditunjukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut. 

b. Menetapkan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan. 

2. Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak 

kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan 

untuk memberikan pernyataan yang tidak memiliki pendapat. 

3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang 

harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan bahwa efektifitas 

rencana tersebut, diantaranya: 
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a. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat. 

b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien 

mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor 

menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. 

c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi 

klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, 

auditor memberikan pendapat tidak wajar. 

 

2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-

angka yang tertulis diatasnya, tetapi penting juga memikirkan aset-aset 

nyata yang berada dibalik angka tersebut (Houston 2010). Laporan 

tahunan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi para 

pemegang sahamnya. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan 

analisis manajamen atas operasi tahun lalu dan prospek di masa depan. 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi (PSAK No 1 2014). Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber Menurut PSAK 

No. 1 (Revisi 2014) yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2014 dan mulai 

yang efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau 

setelah tanggal 1 Januari 2015, laporan keuangan yang lengkap harus 

meliputi komponen komponen berikut ini: 

a. laporan posisi keuangan pada akhir periode 

b. laporan laba rugi komprehensif lain selama periode 

c. laporan perubahan ekuitas selama periode 

d. laporan arus kas selama periode 
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e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain; dan informasi komparatif 

mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam 

paragraf 38 dan 38A; dan 

f. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai 

dengan paragraf 40A-40D 

 

3. Laporan Opini Auditor 

Menurut standar profesional akuntan publik SA Seksi 110, tujuan 

audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah 

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang 

meterial, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat 

auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan 

informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor 

melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan 

kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang 

diauditnya. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia 2011) per 31 Maret 2011 

(PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa 

laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas 

suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Auditor dapat 

memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian apabila: 

a. Auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar 

auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

b. Auditor telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (audit 

evidence) yang cukup untuk mendukung opininya. 
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c. Auditor tidak menemukan adanya kesalahan material atas 

penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS. 

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan 

(Unqualified opinion with explanatory language) 

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang 

mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (bahasa 

penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 

pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. 

Keadaan tersebut meliput:  

a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor 

independen lain. 

b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena 

keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan 

menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia. 

c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan 

auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan 

hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana 

manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen 

tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan 

mengenai hal itu telah memadai. 

d. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material 

dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode 

penerapannya. 

e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas 

laporan keuangan komparatif. 

f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak 

di-review. 

g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, 

yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang 
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dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat 

melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi 

tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang 

besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan 

yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. 

h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan 

yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai 

dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan 

dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana: 

a. Ketiadaan bukti komponen yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 

bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa 

pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak 

memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 

penyimpangan dari SAK/ETAP /IFRS, yang berdampak material, 

dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia 

harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau 

lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf 

pendapat. Ia harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang 

sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf 

pendapat. Pendapat wajar dan pengecualian harus berisi kata kecuali 

atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau 

dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau 

tidak cukup kuat oleh karena itu pemakainya harus dihindari. 

Karena cacatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan 
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keuangan keuangan auditan, kata-kata seperti disajikan secara 

wajar, dalam semua hal material. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse opinion) 

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini 

dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan 

secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan 

SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia 

harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat 

dalam laporannya: 

a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. 

b. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak 

wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan 

arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak 

tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus 

menyatakan hal itu. 

5. Penyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer opinion) 

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa 

auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor 

dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat 

merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran 

laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor 

menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus 

memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya 

tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika 

auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk 

memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena 

auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan 

material dari SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan 

pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus 
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menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang 

mendukung pernyataannya tersebut. Ia harus menyatakan bahwa 

lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang 

dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam 

suatu paragraf (yaitu, paragraf lingkup audit dalam laporan auditor 

bentuk baku). Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan 

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, 

tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak 

memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan 

keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan 

keuangan berdasarkan SAK/ETAP/IFRS. 

 

4. Tangggung Jawab Auditor 

Tanggung Jawab Auditor 

Dalam PSA no 30 (IAPI, 2011: 341.1-342.7) antara lain dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari 

satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit 

(selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu 

pantas). Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi 

dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan 

lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh 

dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi 

manajamen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang 

diaudit. 

b. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 

mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut: 
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1. Auditor harus mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang 

dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk 

tujuan berbagai dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi 

keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan, menunjukan 

adanya kesangsian besar mengenai entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Mungkin 

diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai 

kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung 

informasi yang mengurangi kesangsian auditor. 

2. Jika auditor yakin terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 

entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka waktu pantas, ia harus: 

a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajamen yang 

ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa 

tersebut 

b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut 

dapat secara efektif dilaksanakan. 

3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajamen, ia mengambil 

kesimpulan apakah ia memiliki kesangsian besar mengenai 

kemampuan entitas dalam mempertahakan kelangsungan hidupnya 

dalam jangka waktu pantas. Auditor tidak bertanggung jawab 

untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta 

bahwa entitas kemungkinan berakhir kelangsungan hidupnya 

setelah menerima laporan auditor yang tidak memperlihatkan 

kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal 

laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya kinerja audit 

yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantumkanya 

kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya 

dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya 

 



16 

 

5. Hubungan Going concern dengan Laporan Auditor 

Going concern adalah salah satu konsep yang paling penting 

dalam mendasari pelaporan keuangan (Gray 2000). Adalah tanggung 

jawab utama direktur untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan 

keuangan menggunakan dasar going concern dan tanggung jawab utama 

direktur untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan 

menggunakan dasar going concern dan tanggung jawab auditor dalam 

meyakinkan dirinya bahwa penggunaa dasar going concern oleh 

perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan 

keuangan.  

Menurut (Altman 1974). Masalah going concern terbagi dua, 

yaitu pertama masalah keuangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, 

penunggakan hutang, kesulitasn memperoleh dana, serta masalah operasi 

yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan 

yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang 

lemah atas operasi. Kemudian Audit report dengan modifikasi mengenai 

going concern mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat 

resiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis.  

 

C. Pengembangan Hipotesis 

Kelangsungan Usaha dengan Rasio Likuiditas terhadap laporan opini auditor 

Pada penelitian (Hani 2003) dengan objek perusahaan perbankan didapat hasil 

pengaruh signifikan terhadap laporan auditor, dengan menggunakan rasio 

likuiditas yang diwakili Quick Ratio. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 

(Permadani 2011) yang menggunakan model altman z score sebagai proksi 

kelangsungan usaha berpengaruh signifikan terhadap laporan opini auditor. 

Model ini juga menggunakan rasio likuiditas sebagai indikator utamanya, 

sehingga dapat dikatakan sesuai untuk mengukur kondisi keuangan 

perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas peneliti menyimpulkan hipotesis 

sebagai berikut 
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H1 : Rasio Likuiditas sebagai indikator Keberlangsungan Hidup 

Perusahaan (Going concern) Berpengaruh Terhadap Pemberian 

Opini Akuntan Publik. 

 

Kelangsungan Usaha dengan Rasio Profitabilitas terhadap laporan opini 

auditor 

Pada penelitian (Maraputra 2012) dengan objek perusahaan manufaktur 

didapat hasil pengaruh signifikan terhadap laporan auditor, dengan 

menggunakan rasio Profitabilitas yang diwakili Return On Equity (ROE). 

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian hani (2003) yang 

menggunakan rasio ROA sebagai indikator kelangsungan usaha dan didapat 

hasil pengaruh siginifikan terhadap laporan opini auditor. Berdasarkan 

penelitian diatas peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut 

H2 : Rasio Profitabilitas sebagai indikator Keberlangsungan Hidup 

Perusahaan (Going concern) Berpengaruh Terhadap Pemberian 

Opini Akuntan Publik. 

 

Kelangsungan Usaha dengan Rasio Solvabilitas terhadap laporan opini 

auditor 

Pada penelitian (Maraputra 2012) dengan objek perusahaan perbankan didapat 

hasil pengaruh signifikan terhadap laporan auditor, dengan menggunakan rasio 

solvabilitas yang diwakili Debt to Equity. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian (Permadani 2011) yang menggunakan model altman z score sebagai 

proksi kelangsungan usaha berpengaruh signifikan terhadap laporan opini 

auditor. Model ini juga menggunakan rasio solvabilitas sebagai indikator 

utamanya, sehingga dapat dikatakan sesuai untuk mengukur kondisi keuangan 

perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas peneliti menyimpulkan hipotesis 

sebagai berikut 

H3 : Rasio Solvabilitas sebagai indikator Keberlangsungan Hidup 

Perusahaan (Going concern) Berpengaruh Terhadap Pemberian 

Opini Akuntan Publik. 
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Pengaruh Going Concern terhadap 

Laporan Auditor 

Perusahaan Farmasi yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2017 

Rasio Profitabilitas (Going Concern) Laporan auditor (Opini Akuntan 

Publik) 

Metode Ordinal Logistic Regresion 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Rasio Profitabilitas (Going Concern) 

Rasio Profitabilitas (Going Concern) 


